
 

 

 

 

Datum 

5 juli 2022 

 

Onderwerp 

VNG inbreng debat Voorjaarsnota: energietoeslag 5 juli  

 

Geachte woordvoerders,  

  

Vanavond debatteert uw Kamer verder over de Voorjaarsnota, de ontwikkeling van de koopkracht en 

de stijgende energieprijzen. Minister Schouten heeft vanmiddag Kamerbrief 2022Z14065 verzonden 

over de voortgang van de energietoeslag. Graag informeren we u met ons standpunt. 

  

Eerder hebben gemeenten een stap naar voren gedaan in het belang van onze inwoners toen bleek 

dat een centraal uitgevoerde regeling via huur- en zorgtoeslag volgens het rijk onmogelijk was. 

Gemeenten keren nu een energietoeslag uit aan inwoners met lage inkomens.  

  

Onze boodschap aan uw Kamer:  

• Gemeenten zijn groot voorstander van een centraal uitgevoerde regeling via de 

uitvoeringsorganisaties zoals Belastingdienst/Toeslagen, SVB en DUO. Inkomenspolitiek 

behoort immers door het rijk gevoerd te worden. Kijk naar wat er wél mogelijk is in plaats van 

wat er niet mogelijk is bij de rijksuitvoerders. Gemeenten nemen nu hun verantwoordelijkheid, 

omdat we het onverteerbaar vinden dat kwetsbare gezinnen anders niet ondersteund worden.  

• Gemeenten pleiten voor een structurele aanpak van het borgen van bestaanszekerheid. Keer 

op keer incidenteel regelen biedt onze kwetsbare inwoners geen garantie om dagelijks rond te 

kunnen komen. Het kabinet moet haar grondwettelijke taak om de bestaanszekerheid van 

haar inwoners te borgen waar maken.  

• We hebben de afspraak gemaakt dat studenten worden uitgesloten van de energietoeslag. 

Door politieke druk en mogelijk juridische uitspraken komt dit onder druk te staan. Een 

eventuele oplossing voor studenten valt buiten de reikwijdte van gemeenten en ligt op het 

bordje van het rijk. Voor gemeenten is uitbreiding van de doelgroep met studenten niet 

mogelijk en volstrekt onuitvoerbaar. Als tienduizenden studenten een beroep doen op de 

regeling en ook bezwaarprocedures gaan voeren, dan loopt de operatie bij gemeenten 

volledig vast en dat gaat ten koste van gezinnen die deze ondersteuning hard nodig hebben. 

Dit hebben wij wederom bij minister Schouten aangegeven tijdens het bestuurlijk overleg van 

4 juli.  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.tweedekamer.nl%2Fkamerstukken%2Fbrieven_regering%2Fdetail%3Fid%3D2022Z14065%26did%3D2022D29053&data=05%7C01%7Ccommunicatiemedewerkers%40vng.nl%7C6680f72a94dc43b2881f08da5f266406%7C6ef029ab3fd74d989b0ed1f5fedea6d1%7C1%7C0%7C637926915735378735%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=xIiKf%2FRFh9zFFZFiWR0gQ1NRcdvm7IjmZslPmgq4LWw%3D&reserved=0


• Om naast onze kwetsbare inwoners te kunnen staan, hebben wij bij minister Schouten ook 

aangegeven dat we – als generieke mogelijkheden door Rijksuitvoerders zijn uitgesloten - 

bereid zijn tot een gesprek over de mogelijkheden van het verhogen van de energietoeslag 

voor 2022 door gemeenten. Hierbij moeten diverse randvoorwaarden worden ingevuld en 

serieuze zorgen worden weggenomen. De belangrijkste daarvan zijn:  

o a) uitzicht op een structurele oplossing,  

o b) dat het Rijk de verantwoordelijkheid neemt voor een eventuele oplossing voor de 

doelgroep studenten,  

o c) dat wij dezelfde doelgroep mogen hanteren die eerder 800 euro heeft gekregen en  

o d) zonder rompslomp opnieuw een bedrag kunnen verstrekken. 

 

 

 

 

 

 

 

 


